
ANNEXOS: 

I- Enquesta a la població i resultats: 

Població enquestada: 193 persones 

 

 

- Les dues primeres preguntes tenien una fita clau: Determinar el públic objectiu el 

qual va contestar l’enquesta segons edat i població. D’aquesta manera podrem 

determinar dos aspectes: El primer, determinar si el coneixement de la història de la 

ciutat varia segons la franja d’edat. El segon, si la història molletana és coneguda, o 

no, fora de la ciutat. 

18% 

29% 
53% 

Pregunta 1: Quina edat tens? 

0 - 18 anys: 34

18 - 40 anys: 56

Més de 40 anys: 103

81% 

19% 

Pregunta 2: Resideixes a Mollet del Vallès? 

Sí: 156

No: 37



 

- En aquesta tercera pregunta em qüestionava el nivell de coneixent de la població 

enquestada respecte a la figura d’en Josep Fortuny, antic batlle de la ciutat, víctima i 

represaliat durant el franquisme, i amb gran pes dins de la història de la ciutat. Els 

resultats mostren què més de dos terços dels enquestats (concretament, 135 persones) 

no coneixen la seva figura. 

   

 

- En la quarta pregunta es qüestionava a la població enquestada respecte a l’eix clau 

en història molletana, en època de guerra civil, els bombardejos. En aquesta situació 

es pot observar que els resultats són molt ajustats: De les 193 persones enquestades, 

63 persones enquestades tenien coneixement d’ambdós bombardeigs, 64 persones no 

tenia coneixement de cap, i 66 persones només tenien coneixement d’un bombardeig. 

Per tant, podem concloure que com a mínim més de dos terços dels enquestats 

(concretament 130 persones) no coneixien com a mínim 1 dels bombardeigs. 

- En aquest apartat, cal remarcar que 18 persones de 34, del col·lectiu d’entre 0 i 18 

anys, no tenien coneixement de cap dels bombardejos produïts. D’altra banda, 9 

70% 

30% 

Pregunta 3: Sabries dir qui va ser Josep Fortuny 
en el context de la Guerra Civil? 
Resposta Model: Alcalde de la ciutat (es poden 
sumar altres fet)  

Resposta correcta: 58

Resposta errònia: 135

33% 

33% 

34% 

Pregunta 4: Tens consciència que a Mollet del 
Vallès es van produir 2 bombardeigs durant la 
guerra civil? 

Sí: 63

No: 64

Només era conscient
d'1bombardeig: 66



persones de 34, del mateix col·lectiu, només tenien consciència d’1 dels dos 

bombardejos. 

 

 

- En la cinquena només un terç de la població preguntada (concretament 64 persones) 

han sabut esmentar una, o més, zones afectades pels bombardejos. 

- Relacionant els resultats obtinguts en aquesta pregunta, amb els de les preguntes 

anteriors, podem concloure que menys de la meitat dels enquestats que afirma tenir 

coneixement, com a mínim, d'un dels bombardeigs, sap indicar les zones afectades per 

aquests. 

 

 

- En la sisena pregunta es demanava si es coneixia la ubicació, i explicar la història de 

la següent imatge:  

33% 
67% 

Pregunta 5: Sabries indicar on es van produir 
aquests bombardeigs? 
Resposta Model: 4 bancs/cantons + Entrada Can 
Mulà + Berenguer III + Riera Seca (qualsevol 
d'aquestes 3 opcions era vàlida) 

Resposta correcta: 64

Resposta errònia: 129

28% 

72% 

Pregunta 6: Sabries reconèixer aquest lloc, i dir 
quina història té? 
Resposta Model: Entrada Can Mula / 4 Cantons + 
Monument en record a les víctimes del 
bombardeig a Mollet  

Resposta correcte: 54

Resposta errònia: 139



 

Monument bombardejosMollet del Vallès (https://visitandojardines.com) 

[01 de desembre del 2021] 

- En els resultats s’observa que menys d’un terç de la població enquestada 

(concretament 54 persones) han sigut els únics en encertar la posició, i l’explicació del 

monument. 

 

 

- Probablement, la setena pregunta era la més difícil de contestar per a la població 

enquestada. Feia referència als soldats molletans que van resultar víctimes durant la 

Guerra Civil. Només una mica més d’un terç de la població enquestada (concretament 

70 persones) han encertat el balanç adequat. 

20% 

44% 

36% 

Pregunta 7: Sabries dir la quantitat aproximada 
de soldats molletans, víctimes durant la Guerra 
Civil? 
Resposta Correcta: 81 - 120 

0 - 40: 38

41 - 80: 85

81 - 120: 70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la vuitena i novena pregunta, es demanava a la població enquestada, de 

residència molletana, sobre si tenien consciència si l'ajuntament (entès com a 

institució) havia realitzat alguna acció per tal de commemorar la història de la seva 

ciutat, en els temps de la Guerra Civil i el Franquisme. 

- Un 81% dels enquestats, que correspon a 129 persones, afirma que no té 

consciència que s'hagi realitzat cap acte de memòria democràtica dins la ciutat. 

D'aquestes 129 persones, 28 són de procedència juvenil (de la franja d'enquestats 

d'entre 0 i 18 anys). Dada que correspon a més de tres quartes parts dels enquestats 

juvenils. 

- A la pregunta novena se'ns confirma, però, que només 29 de 31 persones que van 

respondre afirmativament a la vuitena pregunta, de 193 enquestats totals, saben 

indicar alguna informació corresponent a l'ajuntament. Les més populars estan 

detallades al quadre de text. 

19% 

81% 

Pregunta 8: NOMÉS CONTESTAR SI ETS DE 
MOLLET: Has vist de part de l'Ajuntament de la 
ciutat alguna informació sobre la història (de la 
ciutat) durant la guerra civil? 

Sí: 31

No: 129

Pregunta 9: (resposta oberta) Si has respost "SÍ" a l'anterior, 
quina?  
Total de respostes: 29 
Respostes més destacades: 

· Monument Can Mulà  

· Articles i llibres de procedència del Centre d’Estudis 

Molletans, com la revista “Notes”.  

· La web de l’ajuntament.  

· Diverses exposicions temporals de temàtica de memòria 
democràtica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La desena i onzena pregunta eren les que comptaven amb una resposta 

de caràcter més personal. En aquestes es demanava si la població enquestada, resident 

a la ciutat de Mollet, considerava que era important mantenir la memòria de la ciutat 

viva, i el perquè. 

- Els resultats ens donen un total de 153 persones (corresponent a un 96% de població 

enquestada) que està a favor d'aquest plantejament. També cal remarcar que 29 de 30 

joves molletans enquestats estan a favor que la memòria de la seva ciutat es mantingui 

viva. 

- Les respostes més comunes donades pels enquestats, es mostren recollides en el 

quadre de text de l'onzena pregunta. 

96% 

4% 

Pregunta 10: NOMÉS CONTESTAR SI ETS DE 
MOLLET: Consideres que és important mantenir 
la memòria històrica de la ciutat viva?  

Sí: 153

No: 6

Pregunta 11: (resposta oberta)  
Total de respostes: 61 
Respostes més destacades: 

· La història del poble és cultura i identitat. 
· Per a no estar condemnats a repetir la història / aprendre 

del passat.  
· Perquè és el principal pilar de la nostra societat.  

· és important mantenir la memòria històrica per les 
joventuts que estan per venir. 

· Per entendre a la societat actual 


